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 المتوسط )      ( الثانيالصف : 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

       السؤال األول : فهم المقروء :

 

اع المواصالت لإلنسان التنقل من مكان إىل آخر بكل سهولة، ودون عناء أو مشقة مهما كانت  يَّسر اختر

ووسائل المواصالت متنوعة، منها ما هو بري كالسيارات والقطارات ومنها ما هو بحري   بعيدة،المسافات 

  كالسفن. 

ها باستددا  وقد كان اإلنسان يسّتِ  لديه،قديما صنع اإلنسان القوارب من أخشاب األشجار المتوفرة و 

ي أنها بطيئة  المجداف، وهذا 
ي تسّت القوارب بواسطة  الحركة،يعن 

عة النر ثم توصل اإلنسان إىل صناعة األشر

 الرياح. 

ي بادئ األمر من ذ
 
اع الواحد، وبالرغم من أن هذه السفن تستطيع اإلبحار و كانت أغلب السفن ف ات الَّسر

ي البحر إال اح من الدلف فتدفعها لألما  ،بحال جيدة عندما تهب الري
 
إنها لم تكن تستطيع أن تشق طريقها ف

ي يقصدونها،  
بعكس اتجاه الرياح ، فإذا غّتت الرياح اتجاهها فجأة تسّت السفن مع الري    ح ولو عكس الجهة النر

ي يقصدونها ، ولحل هذه المشكلة استطاع 
ي أماكن غّت النر

 
أحد البحار وقد تدفع الرياح السفن للوقوف ف

اع  اعّي  الالهولنديّي  من اختر اع المقد  ؛سفينة ذات الَّسر اع الَّسر اع مؤخر، فبعد اختر اع مقد  وشر شر

ي 
 
 اتجاه مضاد التجاه الرياح  .  استطاعت السفن اإلبحار ف

 كانت القوارب البدائية تسير بواسطة ...... – 1
 الشراع   -جـ  المجداف ب الرياح -أ 

 بين كلمتي "عناء ومشقة"   -2
 ترادف  -جـ  تقابل -ب تضاد –أ 

 واحد تسير ......الالسفن ذات الشراع  -3
 في المكان الذي يريد البحارة ـ جـ  عكس اتجاه الرياح  -ب في نفس اتجاه الرياح –أ 

 الذي اخترع السفينة ذات الشراعين بحار ..... -4

 هولندي -جـ  أمريكي -ب انجليزي –أ 

 متى استطاعت السفن اإلبحار في اتجاه عكس اتجاه الرياح؟   -5
  األمامي الشراعبعد صناعة ـ جـ  بعد صناعة الشراع الخلفي  -ب بعد صنع المجداف  –أ 

  
   

   : فهم المسموع :  الثاني السؤال

 استعمل الباركود واستمع للنص ثم أجب

 العجلة هم ....أول من اكتشف طريقة صنع  -1
 اليونانيونـ  جـ المصريون القدماء -ب الصينيون -أ 

 من أقدم وسائل النقل المريحة  -2

 عربة الخيل  ـ جـ الجمل  – ب الخيل  -أ

 تسير بمحرك ؟ سيارة بال أحصنة  متى تم اختراع  -3
  تقريبا منذ خمسين عامـ جـ   تقريبامنذ سبعين عام ـ  ب تقريبا منذ مائة عام -أ

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 .................إدارة التعليم 
  ......................مدرسة : 

 المادة : لغتي الخالدة
 المتوسط  الثانيالصف : 

 الزمن : ساعتان
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   : الصنف اللغوي :  الثالث  السؤال  

 " ع الفعل واسم منصوب على الظرفية للداللة على مكان وق............... – 1

 المفعول المطلقـ  جـ  ظرف الزمان -ب ظرف المكان –أ 

 الجملة التي تشتمل على ظرف زمان ...

 يوم الجمعة يوم مبارك ـ جـ  سافرت يوم الجمعة  – ب اليوم جميل    -أ

 يتضمن ظرف الزمان والمكان معنى حرف الجر ....... -3

  فيـ جـ  عنـ  ب من -أ

 الجملة التي بها ظرف للمكان  . -4

  اشتريت ساعةـ جـ  وقفت بين القصرينـ  ب سافرت بين العصر والظهر  -أ
 

 

  :الوظيفة النحوية  الرابع السؤال

 

 التي بها فاعل فيما يلي :الجملة  – 1

 العمل ضرورة إنسانيةـ  جـ يساعد العمل على تقدم األمم -ب أصبح العمل ضروريا –أ 

   يشارك .......في مسابقة التحدث بالفصحى . -2

 أخيك - جـ أخاك - ب أخوك -أ

 البيوت.                    الفاعل في الجملة السابقة.....المهندس يصمم  -3
 ضمير مستتر وجوباـ جـ  ضمير مستتر جوازا ـ  ب المهندس  –أ 

 األشجار .            أعرب ما تحته ما تحته خط. الفالحونيغرس   -4

فاعل مرفوع وعالمة رفعه  -أ
  الضمة

فاعل مرفوع وعالمة رفعه  – ب
 الواو

 الواومرفوع وعالمة رفعه  خبر -جـ

 يحرص .......على الفوز.           أكمل بفاعل مثنى مناسب.  -5
 نيالمتسابقـ جـ  المتسابقونـ  ب المتسابقان –أ 

 يبذل الطبيب جهودا كبيرة في عالج المرض .          اجعل الفاعل مؤنث  وغير ما يلزم .    -6

 تبذل الطبيبة جهودا كبيرة  -جـ  بذلت الطبيبة جهودا كبيرة  – ب يبذل الطبيبة جهودا كبيرة  -أ

 
  :األسلوب اللغوي    الخامس السؤال  

 

 أداة النفي المناسبة للجملة السابقة                  ........الجو حارا – 1

 الـ  جـ ليس -ب ليت –أ 

 ما تقنية تفوق العقل البشري.  نوع ما في الجملة السابقة .... -2
 نافية  - جـ موصولة   – ب استفهامية -أ

 ال مؤمن خائن.    نوع الجملة السابقة  -3

 خبرية مثبتةـ  جـ خبرية منفية  -ب طلبية منفية  –أ 

 الجملة التي كتبت بشكل صحيح  -4

 ال طالب علم مهمال - جـ نافعاليس الجهل   – ب ليس الجهل نافع  -أ

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــ
                                                                                  : الصحيحة اإلجابة اختر**     : الظاهرة اإلمالئية :  السادس السؤال 

 ة -َء  - يـ   -هـ اكتب الهمزة بالشكل الصحيح في كلمة   - 1

 ء      ـ جـ ئـ - ب أ       -أ 

 تكتب الهمزة المتوسطة على الياء إذا كانت .......أقوى الحركتين   -2

   2  

   3  

   2  

   3  



 الفتحة  - جـ الكسرة  – ب الضمة  -أ

 كتبت كلمة " مروءة " على هذه الصورة؟   لماذا -3

 ألنها مفتوحة وسبقت بحرف مد   - جـ ألنها مفتوحة بعد ضم   – ب ألنها مضمومة بعد ضم   -أ
 

 

 اكتب ما يلي بخط الرقعة      : الرسم الكتابي :  السابعالسؤال  

 

  

 محاسن التقنية في العصر الحديث أنها وسيلة للتعلم عن بعد . من 
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 انتهت األسئلة
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